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  آكواريوم
  

  نسيم خاكسار
  

ي  در كوچك زندان كه پشت سرمان بسته شد، سركار غالمي تفنگ به كول، دستبندمان را كه در فاصله
زديم تعجب كردم  بست، باز كرد. از دفتر افسر نگهبان كه بيرون مي زنجير كوتاهي دست من و او را به هم مي

شد. يكيشان تفنگ  همراهمان مي اند. بطور معمول دو پاسبان چرا اينبار تفنگ و دستبند را به يك مامور داده
ي قنداق  داشت پاشنه بست. سركار غالمي با قدمهاي بلندي كه برمي داشت و ديگري دستمان را به دستش مي

گوش به اين صدا، پهلو به پهلوي او   كرد. من خورد به پشتش و حلقه فلزي انتهاي بند آن صدا مي تفنگش مي
اي به من يكباره دويد جلو و عرض  اشاره م آزاد است كه او بيخبر و بيرفتم. وقتي فهميدم دست مثل قبل راه مي

باري از سمت چپ سرجا خشكم زده بود، با ديدن او آن سمت  خيابان را طي كرد. من كه با پيدا شدن وانت
ي خودم شدم. انگار همان وقت كسي توي گوشم بانگ زد: هي ياسين! تو  خيابان، يكباره متوجه وضعيت تازه

  ي ديگر. آزاد
وقتي دو سال تمام، هربار كه همراه سرباز يا پاسباني براي رفتن به بازجوئي و بازپرسي و دادگاه يا 

  شوي.  بسته شده باشد، معلوم است گيج مي  بيمارستان از در زندان بيرون بزني، دستت به دست يكي
كرد. فقط وقت استراحتش كه  يسركار غالمي از پاسبانهاي خوب بند ما بود. زياد به زندانيان پيله نم

گفت  شد. هميشه پيش از رفتن به اتاق نگهباني براي استراحت، به همه مي رسيد، اخالقش گُه مرغي مي مي
هواي خوابش را داشته باشند و سر و صدا زياد نكنند. اگر زندانيها كه بيشترشان زندانيان عادي بودند سر و 

كرد،  گذاشت روي جائي كه پارازيت پخش مي وي اتاق نگهباني را ميكرد و رادي كردند، او هم لج مي صدا مي
انداخت توي  خش و سر و صداهاي عجيبي كه راه مي گذاشتش جلو ميكروفن بلندگو، تا با خش و  بعد مي

  بند، به قول خودش، بريند به خواب و بيداري همه.
  بود. اتاق نگهباني پاسبانها كنار در ورود به بند و نزديك به اتاق ما



حكم آزادي من همان شب ساعت نُه رسيده بود. تلگرافي. و افسر زندان به اين بهانه كه  فردا ديگر 
براي من جيره غذائي منظور نشده، دستور داده بود، همان ساعت من را همراه پاسباني ببرند تحويل اداره 

  ساواك بدهند.
بردند آنجا و  آمد، ما را مي كم آزاديمان ميما زندانيهاي سياسي جزو زندانيهاي ساواك بوديم. وقتي ح

كردند. سركار غالمي ماموريت داشت من را بسپارد دست ساواك. خوشحال بود از چنين  بعد آزادمان مي
ماموريتي. بعد از آن كه از دفتر افسر نگهبان با دستهاي بسته به هم بيرون زده بوديم تا برسيم به در اصلي به 

ماموريت شبانه، هم اضافه كار دارد و هم بعد از تحويل دادن من مجبور نيست برگردد من گفته بود براي اين 
كردم براي همين بود  ام به مهرباني، يعني اين هديه را از من دارد. فكر  به زندان. چند بار هم زده بود به شانه

  كرد. را قرص ميكه تا از در زندان بيرون زديم دستبندم را باز كرد. البته حكم آزاديم هم پشتش 
سركار غالمي از آنسوي خيابان، وقتي من را هنوز ايستاده ديد و به يقين كمي گيج، با صداي بلند 

  گفت: چرا خشكت زده پسر! بيا اين طرف ديگر.
من مثل كسي كه پايش را تازه از توي گچ درآورده باشند، با زانوهاي لق و با احتياط عرض خيابان را 

  دم.طي كردم و به او رسي
  پس چرا دير جنبيدي؟ -
  كنم دستم آزاد باشد. دانم. راستش هنوز باور نمي نمي -
  خواهي دستبندت را ببندم؟ مي -

دستم را كه بردم جلو، خنديد و گفت اين يكي آزادي را از او دارم. جناب سروان به او گفته بود تا دم 
  در ساواك دستبند را از دستم باز نكند.

  رسيد، سركار غالمي دست بلند كرد. چپيديم توي آن.اولين تاكسي كه 
ديدم. چشمم به بيرون بود و با ولع  ساختمانها و خيابانها را بعد از دو سال اولين بار بود كه در شب مي

كردم. سركار غالمي هم نشسته بود در صندلي جلو،  ها و چراغهاي رنگينشان را نگاه مي تابلوهاي روشن مغازه
رويم كارمان نبايد  گفت به اينجائي كه مي زد. به او مي ه بود روي پايش و با راننده حرف ميتفنگش را گذاشت

دانستم يكي از همين روزها آزاد  گرديم. من چيزي همراهم نداشتم. مي زياد طول بكشد و ممكن است زود بر
هايم  افي و پتو و مالفهشوم. دو سال حبسم تمام شده بود و بيست روزي هم از آن گذشته بود. لباسهاي اض مي

را همه بخشيده بودم به زندانيها و منتظر بودم صدايم بزنند. فقط يك مقدار پول براي خودم كنار گذاشته بودم 
كه بتوانم همراه با آن از اهواز برگردم به آبادان. در زندان حق نداشتيم اسكناس داشته باشيم. مجموع پول 

  شد. دقيق نشمرده بودم. كرد، بايد شصت هفتاد توماني مي هائي كه در جيب كتم سنگيني مي خرده



وقتي رسيديم، سركار غالمي حساب كرد با راننده و پيش از آن كه زنگ در را بزند دوباره تفنگش را 
  اش و دستبندمان را به هم بست. انداخت گل شانه

اشت. يك رديف خانه اش ند دستي هاي بغل ساختماني كه جلو درش ايستاده بوديم هيچ فرقي با خانه
بود. همه شكل هم. هيچ تابلوئي هم سر درش نبود. توي اين دو سالي كه در حبس بودم هفت هشت باري با 

اي روشن. و رويش كنده كاري شده بود. سوراخي  چشم بسته من را آورده بودند اينجا. درش چوبي بود. قهوه
ك حلقه فلزي بود به رنگ مس. هرچه فكر هم وسطش داشت كه معلوم بود جاي چشمي است. دور سوراخ ي

آوردند چيزي از اين خيابان يادم بيايد، سر و صدائي آشنا، سايه يا  كردم از آن وقتهايي كه من را به اينجا مي
شود، چيزي به ذهنم نيامد. شب بود و زير نور چراغ سر خيابان،  بند ديده مي رنگ چيزي كه از پائين چشم

شان، به اضطرابي كه  هاي بسته و پنجره  انهاي دور و بر با رنگهاي تيره و نارنجيديوارها و درها و ساختم
  زد. ناگهاني در وجودم راه پيدا كرده بود بيشتر دامن مي

سركار غالمي با همان دستش كه آزاد بود، لباسش را كمي مرتب كرد و زنگ در را زد. بعد از مدتي 
كند. كمي سكوت پشت در بود، بعد،  شمي در نگاهمان ميكسي آمد پشت در. معلوم بود دارد از توي چ

  صدايي پرسيد: كي هستيد؟
ام. بايد تحويل  سركار غالمي گفت: من سر پاسبان غالمي هستم. از زندان اهواز زنداني آزاد شده آورده

  شما بدهم.
له، توي براي چند لحظه صداي باز كردن قفل و چفت درآمد. بعد در باز شد و جواني سي، سي و يكسا

قاب در پيداش شد. پيراهن قرمز و شلوار جين پوشيده بود و موهاي بلند و صافي داشت كه ريخته بود روي 
  كرد كاله گيس سرش گذاشته است. پيشاني و دور گوشهايش. آدم بيشتر فكر مي

  توانيم تحويلش بگيريم. بايد برگردانيش زندان و صبح بياوريش. گفت: جناب سرهنگ نيستند. نمي
سركار غالمي از توي جيبش كاغذي تا شده درآورد و داد دست او و گفت: سركار، زنداني حبسش 

توانيم نگهش داريم. جناب  تمام شده. جناب سروان قبالٌ اطالع دادند به اينجا. طبق دستور ما ديگر نمي
  اند. سرهنگ توي جريان هستند. جناب سروان با ايشان هم صحبت كرده

  توانم بكنم. بار خواند و بعد گفت: حاال بياييد تو، بيينم چكار مي جوانك كاغذ را چند
و ما را گذاشت توي راهرو و خودش رفت توي يكي از اتاقها. معلوم بود رفته است با سرهنگ تماس 

  بگيرد و كسب تكليف كند.
، هنوز سر پا كه گذاشتيم توي راهرو، محل برايم آشنا شد. نيمكتي كه بارها پايش سرپا ايستاده بودم

بستند و  جايش بود. و راهرو با همان چراغهاي مهتابي روشن بود. روزنهاي اين ساختمان را هميشه كيپ مي



تمام وقت همين چراغهاي مهتابي روشن بود. براي همين وقتي توي آن بودي تفاوت بين شب و روز را حس 
ا سر اشاره كرد بنشينيم. حس كردم كردي. سركار غالمي من را با خودش كشاند تا نزديك نيمكت و ب نمي

ي زمان بازجوئي، يكباره وجودم را در  دوباره زنداني شدم. تمام فضاي دلگير و پر از دلهره و ترس گذشته
اي كه توي راه ديده بودم و به لحظات آخري كه از زندان  برگرفت. سعي كردم با فكر كردن به چيزهاي تازه

وجودم دور كنم. هيچ دوست نداشتم اين حس بد بر روحم غلبه كند. وقتي آمدم اين فضاي بد را از  بيرون مي
گذشتم  شدم دوستان همبندم به رديف در دو سمت راهرو ايستاده بودند و هنگامي كه از ميانشان مي آزاد مي

بارم  هاي آخر ام كرده بودند. ياد حرفهاي يك به يكشان افتادم. شوخيها و متلكهاي كه در دقيقه زنان بدرقه كف
هاي بغل اين  ام كمي قوي شد. از ذهنم گذشت آيا همسايه كردند. با فكر كردن به همينها روحيه مي

اند،  اي كه من را االن روي نيمكت توي راهرويش، دستبند به دست، همراه يك پاسبان نشانده جاكشخانه
  اند. مشت و لگد و شالق گرفته دانند چقدر آدم را توي همين اتاقهاي به ظاهر آرام و بي سر و صدا، زير مي

دادم و براي بازداشتم به آنجا آمده بودند، مرا  اي كه توش درس مي دو سال پيش، جلو همان مدرسه
سوار ماشينشان كردند و از همانجا يكراست زدند به راه و آوردنم به اينجا. حتي اجازه ندادند به مادرم خبر 

هاي نمك در بيابان دو  كار او را ببرم پيش پزشك. در راه به كومهبدهم. قول داده بودم بعد از برگشتنم از 
كردم و حضور آنها و كارهاي  هاي انباشته شده برف روي هم بود نگاه مي سمت جاده كه از دور مثل توده
گرفتم.  گفتند به تخمم نمي سيم و زبانهاي رمزي چيزهايي به مافوقهاشان مي جيمز بانديشان را كه با تلفن بي

ام از نرفتن با آنها تا با  دادند و از چگونگي بازداشتم و مقاومتهاي اوليه زدم خبر بازداشتم را مي س ميحد
فرستادند. وقتي رسيديم، هنوز در اين جاكشخانه را  مداخله مدير مدرسه ماجرا حل شد، پيامهائي به رمز مي

ي آن روي  واباندند توي گوشم كه از ضربهاي خ پشت سرم نبسته بودند كه افتادند به جانم. اولش چنان كشيده
زمين افتادم. از اين كه بين راه سر به سرشان گذاشته بودم دل پري ازم داشتند. از فحشهائي كه هنگام زدنم به 

  دادند متوجه شدم. من مي
تواند بيايد. با  در همين فكرها بودم كه جوانك دوباره پيداش شد. به سركار غالمي گفت: سرهنگ نمي

  ودش تلفني حرف زدم.خ
اي را كه سركار غالمي به او داده بود امضا كرد و داد دستش. و بي آن كه به من رو كند  و همان برگه

  تواند بيايد. به سركار غالمي گفت: احتياجي نيست تو ديگر فردا صبح بياريش. خودش هم مي
ت: ببخشيد سركار. من فردا سركار غالمي همان وقت جلو چشمان جوانك دستنبدمان را باز كرد و گف

  آوردمش خدمتتان. ماموريت دارم واال خودم مي



تواند بيايد. فقط بايد  آمد گفت: نه الزم نيست. خودش هم مي جوانك كه داشت تا دم در همراهمان مي
  اول صبح اينجا باشد.

خواهي  از در كه بيرون زديم سركار غالمي نگاهي كرد به من و گفت: تو اين نصفه شب چكار مي
  كني؟ جائي هم داري بروي يا نه؟ مي

  گفتم: نه.
  كنند. دانستم كجا زندگي مي شناختم نمي واقعاٌ جائي نداشتم. دوستاني هم كه در گذشته در اين شهر مي

اند  توانم تو را در خيابان تنها بگذارم. زماني كه توي برگ ماموريتم براي اين كار نوشته گفت: من نمي
دانست ممكن است امشب تحويلت نگيرند. اتفاقي بيافتد براي تو يقه  سروان خودش ميتا صبح است. جناب 

گذاشتند حداقل روي همان  گذارم داشته باشم. كاش مي گيرند. حداقل بايد نشاني جائي كه تو را مي من را مي
  نيمكت تا صبح بخوابي.

  كردم محكم گفتم: نه. من كه داشتم كم كم احساس خوش آزاد بودن مي
  يچ دوست نداشتم شب اول آزاديم را جائي بگذرانم كه برايم كابوس بياورد.ه

ها. من االن بايد فقط يك نشاني از  با دلخوري گفت: حاال من چه خاكي به سرم كنم؟ واقعاٌ گير افتادم
  گذارم داشته باشم. همين. ببينم! پول يك شب خوابيدن در هتل را داري يا نه؟ جايي كه تو را مي

  دانم كافي است يا نه.  قدار دارم. اما نمييك م -
و همان وقت به ذهنم رفت چطور است به او پيشنهاد كنم با اين پولي كه دارم بجاي بردن من به هتل، 

گذشت و ماموريت او هم  برويم به جائي و چند استكاني با هم عرق بخوريم. به هر حال دو سه ساعتي مي
رفتم خودم را معرفي  گشتم توي خيابانها تا دم صبح و بعد مي و خودم. ميشد. بعد از آن خودم بودم  تمام مي

  كردم. همينها را به سركار غالمي گفتم. مي
  حالش را داري واقعاً؟ -
  آره. اگر شما دوست داشته باشيد و برايتان مشكلي پيش نيايد؟ -

  رفت توي فكر.
  پول عرق براي دوتائيمان داري؟ -
  آره. -

  ام را درآوردم. ي پول خرده م و كيسهدست كردم توي جيب
  با دلخوري گفت: برويم.



خواست به جايي و كسي يا به بختش فحش بدهد كه جرات  از تو هم رفتن صورتش حس كردم مي
  نكرد يا پشيمان شد.

زند. نزديك كه شديم همان  هنوز چند قدم نرفته بوديم كه ديديم ماشيني سر خيابان براي ما چراغ مي
  را ديديم. تاكسي قبلي

كشم.  شود. به خودم گفتم يكي دو سيگار مي كردم كارتان زود تمام مي راننده تاكسي گفت: فكر مي
  روم. پيداتان شد، شد. نشد كه مي

  دوباره چپيديم تو
  راننده گفت: برگردم دم زندان؟

  هاي زير پل. كدامشان تا حاال باز است؟ سركار غالمي گفت: نه. برو بغل يكي از كافه
  هاي زير پل تا صبح هم بازند. شان. خيلي از كافه راننده خنديد: همه

  وحركت كرد.
وقتي توي ماشين بودم فكر كردم ماجرائي كه امشب براي من رخ داده تا حاالش عادي پيش رفته، اما 

شوند هاي توي زندان خبردار  شود. تصور اين كه وقتي بچه از اين به بعد دارد كمي مثل سينماي وسترن مي
اش هم همراهش است، تفنگي كه برايم آشنا بود و توي سربازي  "ام يك"من و سركار غالمي كه هنوز تفنگ 

باشيم و عرق بخوريم چه بازيهائي از   با آن تمرين تيراندازي كرده بودم، شب اول آزاديم در يك كافه نشسته
زد. راستش اينطور كه داشت پيش  يخودشان دربياورند، به خيالهاي گوناگون و شادي در وجودم دامن م

  شود. دانستم عاقبت امشبم چه مي رفت خودم هم نمي مي
من و سركار غالمي هيچ دنياي مشتركي با هم نداشتيم. ما را تا آن وقت فقط يك دستبند آهني به هم 

گيجي و كردم  بست كه آن هم ديگر نبود. گمشده بود توي يكي از جيبهاي فرنج پاسباني او. و فكر مي مي
كرد به دستهايمان بسته  گي او از همان وقتي شروع شد كه باني و حافظ همين پيوند بين ما كه فرق نمي بيچاره

  شده باشد يا در جيب او، ديگر كاربرد قانوني خود را از دست داده بود.
بداند.  دانست جائي كه ما را پياده كرده بود جلو ساختمان ساواك بود. كنجكاو شده بود راننده نمي

هاي زير و دور و بر پل كارون  پيچاند به كافه گفت. و هي حرف را مي رفت و نمي سركار غالمي هم طفره مي
  تر است براي يك شب عرقخوري و از اين حرفها. و اين كه كداميكشان با حال

پائيز بود و شب خنكي بود. من پنجره عقب طرف خودم را كمي كشيده بودم پائين و داشتم هواي 
كردم چرا تا ساعتي پيش از اين، خنكي دلچسب هوا را حس نكرده  كشيدم. و فكر مي خنك شب را نفس مي

  هايم را از آن هواي خنك پر كنم. خواست از ماشين پياده شوم و توي آن هوا بدوم و ريه بودم. دلم مي



سراي تربيت معلم پيش از رفتنم به سربازي براي يكماهي در اهواز زندگي كرده بودم. دانشجوي دانش
بودم كه زمانش كوتاه بود و ادامه پيدا نكرد. دانشسرا تعطيل شد. من هم رفتم سربازي. در همان يك ماه با 

هاي آن وقت چيزي  رفتم به خيابانگردي و كافه نشيني. اما از خاطره گاهي مي چند نفري كه همخانه بودم گاه
ي معمولي بودند. با آدمهاي معمولي هم فقط كارهاي معمولي آمد. آدمهائي كه باشان بودم آدمها به يادم نمي

ماند. وقتي از ماشين پياده شديم، پول كرايه تاكسي را  شود كرد. كارهاي معمولي هم توي خاطر كسي نمي مي
ام درآورده بودم، من به راننده دادم. سركار غالمي هم هيچ اصراري نكرد. حالتي  كه از پيش از توي كيسه

  كشم. ور مي ور آن نگار از اين به بعد من دارم او را به اينداشت كه ا
تو كه رفتيم انگار يكباره يك توده بزرگ از روشني و نور توي هوا پاشيده باشند همه جا را زير نور 
ديدم. ديدن اينهمه روشني و جمعيتي كه دور ميزها به شادي مشغول خوردن و نوشيدن بودند، و احساس بو و 

وني در دماغم كه برايم تازه بودند و در هوا پراكنده بود، يكباره روح زندگي را در وجودم عطرهاي گوناگ
سرازير كرد. جائي كه واردش شده بوديم كافه رستوران تقريبا جا داري بود. يا به نظر من كه دو سال تمام 

تفنگش كه در آن وقت  نمود. بي توجه به سركار غالمي، كه با توي جاهاي تنگ زندگي كرده بودم اينطور مي
آمد، از البالي ميزها رد شدم و رفتم جاي خالي دنجي بغل پنجره  دستش گرفته بود و لك لك به دنبالم مي

پيدا كردم و نشستم. سركار غالمي هم نشست روبرويم و تفنگش را دراز به دراز خواباند روي پايش. مردم 
كردند پاسباني  وجهي به ما نداشتند. شايد هم فكر ميتوي كافه آنقدر سرشان به كار خودشان گرم بود كه ت

  پستش را موقتي ترك كرده و با يكي از دوستهايش آمده اينجا كه لبي تر كند.
ي  ي پولم را درآوردم. محض احتياط، براي كرايه كمي كه گذشت، دست كردم توي جيب كتم و كيسه
آبادان، اول بيست توماني را گذاشتم كنار، بعد همه  تاكسيِ رفتنِ فردا صبحم به ساواك و بعد با ميني بوس به
  توانيم بنشينيم اينجا و ودكا بياندازيم باال. را ريختم روي ميز و گفتم: سركار استوار حاال تا صبح مي

كرد  سركار غالمي كه از صورتش پيدا بود، داشت خودش را براي اتفاقي كه روي داده بود آماده مي
  شود. نيم چه ميگفت: پس بزن، برويم ببي

  هيچي نمي شود. تو سر ماموريت خودت هستي. من هم كنارت. -
  اش همين است. آره. ته -
  پس فكرش را نكن. -

  گفتم. اما قبول. خنديد و گفت: من بايد اينرا به تو مي
دادند. در آن وقت شب يكي دو  من و او  شاممان را در زندان خورده بوديم. شام را در زندان زود مي

چسبيد. پول هيچكدامشان  اب خوراك لوبيا يا كمي نان و پنير و سبزي تازه براي مزه عرقمان حسابي ميبشق



هم زياد نبود. سركار غالمي انتخاب را به عهده من گذاشته بود. پيشخدمت كه آمد من آنها را سفارش دادم و 
ه عرق بهتر است. كاري نداشتم كه كردم اول با آبجو شروع كنم و بعد بزنم ب با دو ليوان بزرگ آبجو. فكر 
ام را كشيده بودم و به احدي از اين ديوثها كه من را  آيد. من آزاد بودم. حبس سركار غالمي چطور با من مي

به خاطر خواندن چندتا كتاب ادبي و پخش چهار پنج تا اعالميه، در دفاع از اعتصاب معلمهاي تهران، كه 
امنيت كشور، دو سال زندان كرده بودند، هيچ چيز بدهكار نبودم. فردا هم اسمش را گذاشته بودند اقدام عليه 

  خواست از من چيزي بپرسد تصميم داشتم همين را به او بگويم. اگر جناب سرهنگشان مي
، رسيد. اول بشقابهاي پنير و سبزي و سبد  پيشخدمت با يك سيني از چيزهائي كه سفارش داده بوديم

شان بودم، گذاشت روي ميز. بعد بقيه را  تازه را، از آن نانهائي كه من كشتههاي نان  كوچك پر از تكه
كردم. حتي حركت دستهايش را كه يكي يكي ظرفها و  اطرافشان چيد. من با ولع همه كارهاي او را دنبال مي

وانستم آن ت بردم مي آورد. در لذتي كه از ديدن همين چيزهاي به ظاهر ساده مي ليوانها را از توي سيني درمي
اي كه  دم براي كسي كه روبرويم نشسته بود، ساعتها حرف بزنم. و بازي دربياورم. اما از حس دوري و  فاصله

اي نان گرم برداشتم، اليش پنير و  بين من و سركار غالمي بود زبانم بند آمده بود. پيش از نوشيدن آبجو تكه
گوناگوني از نانهائي كه در كودكي و نوجواني هاي  سبزي گذاشتم و با گذاشتن آن در دهان يكهو مزه

ترينشان، نانهاي كوچكي بود كه مادرم از خميرهاي ته تاوه در   خوردم توي دهانم حس كردم. خوشمزه مي
پخت. چندتا چانه خمير كوچك از آنها درست مي كرد و بعد از پهن كردن  اش مي آخرهاي كار نان پختن

خاست،  هاي سرخ و كوتاه ته تنور برمي ذاشت در گرماي نرمي كه از شعلهگ چسباند به ديواره تنور و مي مي
  آرام آرام پخته و برشته شوند.

شود.  بعد از مدتي حس كردم اين سكوت بين من و سركار غالمي، دارد يكجورهائي آزار دهنده مي
ش دور دوم سركار غالمي در تمام اين مدت ضمن خوردن و نوشيدن سخت مواظب تفنگش بود. وقتي سفار

ام در دهي  دادم، با نگاه به او و تفنگش يادم به عرقخوريهاي زمان معلمي آوردن آبجو را به پيشخدمت مي
اطراف آبادان با ژاندارمهاي همان دور و بر افتاد. با دو نفر از آنها كه صداي بدي نداشتند دوست شده بودم. 

شان، به جاي گشتن در ساحل شط و تعقيب  يت شبانههاي كرمانشاه و همدان بودند. آنها در وقت مامور بچه
رفتند به ساحل عراق و از آنجا  دهاتيهائي كه با بلمهاي كوچكشان توي باد و سرما و تاريكي پاروكشان مي

آمدند به اتاق من  آوردند، مي راديوهاي كوچك ترانزيستوري و چاي و زيرپوشهايي با مارك كاپيتان قاچاق مي
زديم. من از اين كارشان  نشستيم و با هم گيالسي مي گذاشتند كنارشان و بعد مي م ميو تفنگهايشان را ه

افتادند به آواز خواني و گريه و زاري از دور بودن از  كردند و مي آمد. بطور معمول زود مست مي خوشم مي
  خوابيدند. زادگاهشان و بعد همانجا پشت در اتاق با لباس و پوتين مي



  اند؟ تواني سريع نشانه بروي. محض چي شما را زحمت داده ، با اين تفنگ كه نميگفتم: سركار غالمي
  كني نيست. گفت: اينطورها هم كه فكر مي

  ام. بلدم با آن كار كنم. گفتم: تو سربازي من با اين تفنگ تيراندازي كرده
سه بار آموزش اي. در نهايت دوبار. ما اينجا در سال، دوبار  گفت: تو يكبار باش تيراندازي كرده

  تفنگ محشري است. "ام يك"تيراندازي داريم. 
  گفتم: تا حاال كسي را با آن زدي؟

  گفت: نه. پيش نيامده كه بزنم.
  كني؟ زني طرف را خالص مي زني. واقعا مي گفتم: اگر پيش بيايد مي

  گفت: تا كي باشد و چه وقت. اگر زنداني باشد و بخواهد در برود مي زنيم تو پاش.
  زني؟ اگر من در بروم همين حاال من را مي گفتم:

ي تحويل دادنت هم در جيبم است. مورد تو يك مشكل ساده اداري  خنديد: نه. تو آزادي ديگر. برگه
  شود. است. فردا حل مي

  مطمئني؟ -
  جوابم را نداد و به جاي آن گفت: لوبياش حرف ندارد. قبول داري يا نه؟

  گفتم: آره. حق با توست. 
خواست باز با او حرفي بزنم كه  ومي را كه خورديم من بفهمي نفهمي مست شده بودم. دلم ميآبجوي د

دانستم از چه راهي وارد شوم.  دست كم به اندازه يك نخود با غوغاي درونم ربط داشته باشد، اما نمي
ز مزه عالي آن اينطوري هم كه صم بكم نشسته بوديم يا فقط گاه گاهي با خوردن يك قاشق از خوراك لوبيا ا

چسبيد. بايد آدم دو سال توي يك هلفدوني باشد و شبانه بيرون آمده باشد  حرف بزنيم يا نزنيم به من هيچ نمي
و دو ليواني آبجو نوشيده باشد و همراهش يك تفنگچي باشد تا حس و حال آن وقت مرا براي سر به سر 

  گذاشتن با كسي متوجه شود.
من براي سومين نوشيدني عرق سگي سفارش دادم. سركار غالمي  وقتي پيشخدمت سر ميزمان آمد،

  روي همان آبجو ماند.
  سازد. دهم. بيشتر به من مي گفت: من همين را ادامه مي

  گردم. روم توالت و برمي از جا پا شدم و به سركار غالمي گفتم تا مشروبمان را بياورند من مي
  به شوخي يا جدي گفت: بفرماييد.

  يلي كيف دارد تنهائي رفتن.گفتم: سركار خ



  خنديد و  گفت: بپا زمين نخوري!
واقعاٌ هم كيف داشت تنهائي رفتن. كيف داشت از الي ميزها گذشتن بدون آن كه كسي پشت سرت و 
يا پهلو به پهلويت لك و لك راه برود؛ حتا اگر كاري به كار تو نداشته باشد و صداي بند قنداق تفنگش را هم 

  نشنوي. 
شدم، بيرون، زير چراغ روشن سقف، زني روبرويم ديدم. ايستاده  راهروي سمت توالتها نزديك  وقتي به

ي چرمي، دامني بلند و سياه و موهائي كه به سبك  ا بود كنار ديوار. خوشگل و شيك بود، با كت قهوه
يده به ديوار، اش. نزديك به زن و چسب ايش را از يك طرف صورت انداخته بود روي پيشاني گرتاگاربو دسته

سنگي، پوشيده از گياهان و   ي ي كوچك و تپه مانند ا يك آكواريوم بزرگ بود. نوري پنهان، از پشت كوزه
رفتند. يكي از  كرد. سه ماهي كوچك قرمز توي آن باال و پائين مي علفهاي آبزي، توي آكواريوم را روشن مي

تركاند. بعد از نگاه به آنها  هاي كوچك روي آب را ميماهيها آمده بود باالي آب و با تكان دادن دهانش حباب
آرام از كنار زن گذشتم. دونفر در وقت شاشيدن داشتند از احتمال آمدن طوفان غليظ گرد و خاك در يكي دو 

گشتم ديدم زن هنوز  زدند. رفتم كنارشان ايستادم و به حرفهايشان گوش دادم. وقتي بر روز آينده حرف مي
  را كه ديد سرش را برگرداند و با صداي نرمي گفت: سيگار داريد آقا؟ ايستاده است. من

  معناي حرفش را اول نگرفتم. بعد كه به حركات و حاالت او دقت كردم متوجه شدم.
  خواهيد بروم از رفيقم بگيرم برايتان؟ گفتم: نه خانم خوشگل. ببخشيد كه ندارم. مي

  نها نيستي آقا پسر.با همان صداي نرم گفت: اوه. چه با ادب. پس ت
  نه. متاسفانه. -
  ات ديگر كيه، او هم مثل خودت با ادب است؟ رفيق -
  دانم. راستش را بخواهي، نمي -

  و آمدم بيشتر توضيح بدهم كه خودش درآمد: نكند تو هماني كه با آن تفنگچيه آمديد تو؟
  آره. همانم -

  خواهد زحمت بكشيد. نميگرداند گفت: نه آقا.  در حالي كه رويش را برمي
  سرم را انداختم پائين و از كنارش گذشتم.

سركار غالمي سر ميز منتظر من نشسته بود و هنوز لب به ليوان آبجوي سومش نزده بود. تا رسيدم 
ام نوشيدم. تلخ بود و بدمزه و گلويم را سوزاند. چنان اخمي از تلخي آن توي صورتم  اي از عرق سگي جرعه

  سركار غالمي را خنداند.نشست كه 
  خوري. گفت: آقا ياسين معلوم است داري زوركي مي



گفتم: نه. اينطورها نيست سركار غالمي. عرق دوست دارم. هميشه دوست داشتم. اما خوب، تلخ است 
  المصب.

  گفت: عرق ذاتش تلخ است.
  گردد. رود. طعمش در دهان برمي گفتم: اولش تلخ است. بعد كه پايين مي

  ره. حق با توست.گفت: آ
  از اين كه سركار غالمي به حرف افتاده بود خوشحال شدم.

  گفتم: خبر داري ممكن است طوفان گرد و غبار بيايد؟
  گفت: آره. بگوش من هم رسيده. اما شايعه است بيشتر. هوا شناسي كه چيزي نگفته.

  آيد معموالٌ؟ٌ گفتم: از كجا مي
  از بيابانهاي عراق يا عربستان. -

  دانستم. اما مخصوصاٌ پرسيدم كه چيزي گفته باشم و حرف ادامه داشته باشد. را مياين 
شد و شب و روز تفاوتش  يكي دوباري در كودكي شاهد آمدن اين طوفانها بودم. آسمان يكباره سياه مي

ته داد. در آن وقتها چند ساعتي پيش از آمدن طوفان، گاهي هم از يك روز قبلش، ملخها دس را از دست مي
آوردند و با هجومشان آسمان را مثل همان طوفاني كه قرار  ابرهائي سنگين از باران هجوم مي  دسته مانند توده

كردند  نشستند بر سر نخلها و به آني شروع مي آمدند پايين و مي كردند. بعد از آن، مي بود بيايد يكسر سياه مي
ويدن آنها، شاخ و برگهاي ريز ريز شده چون باران به خوردن و جويدن شاخ و برگهاي سبز و نازك. هنگام ج

ريخت و زمين گلي زير نخلها را، انگار فرش سبزي روي آن پهن كرده باشند، يكسر  سبزي از باال بر زمين مي
رفتيم كمك دهاتيها و با سر و صدا و  بريديم و مي هاي سبزي از شاخه نخلها مي ها تركه كرد. ما بچه سبز مي

داديم. كاري كه بيشتر برايمان  ر سعف درختها، ملخها را از روي شاخ و برگ نخلها فراري ميكوبيدن تركه ب
  تفريح بود.

آورد. زنم آسم  سركار غالمي گفت: خدا كند نيايد. ضرر و زيانش به كنار، با خودش هزار مرض مي
اش را كرده كه  د روزانهبدي دارد. خيلي نگرانش هستم. از همان وقتي كه اين خبر را شنيده، رفته كلي خري

  تا آمد، همه جا را كيپ ببندد و از خانه بيرون نزند.
اي از عرقم نوشيدم و گفتم: اميدوارم  هايم را تو هم كند، جرعه بي آن كه بگذارم تلخي عرق سگرمه

  نيايد.
  او هم از آبجويش نوشيد و گفت: اميدوارم.

  گفتم: سركار غالمي چندتا بچه داريد؟



  توي دستش را آرام گذاشت روي ميز و گفت: من بچه ندارم. خدا اينطوري خواسته.ليوان آبجوي 
ترسيدم پرسيدن بيشتر و حرف زدن  با لحني گفت كه دلم برايش سوخت. دوباره بينمان سكوت شد. مي

توانستم خانمي را كه در راهرو زير  كاش مي از بچه يا هرچيز ديگري بيشتر غمگينش كند. به فكرم رسيد اي
دانستم زنها خوب بلدند اينجور وقتها سكوت را بشكنند.  ور ايستاده بود صدا بزنم بيايد كنارمان بنشيند. مين

دانستم هنوز آنجا ايستاده است يا نه، يا با آن امتناعي كه از خودش نشان داده بود قبول كند بيايد. من  اما نمي
خورد، به اين ديواري كه بين من و سركار  ميدانستم به بن بست  هم هيچ دوست نداشتم با دعوتي كه مي

آمد، يكي ديگر هم اضافه كنم. باز سفارش عرق و آبجو  شد و باز بوجود مي غالمي بود و گاهي موقتي گُم مي
دادم. و باز خوردم. اينبار تنهائي، بي آن كه او با من همراهي كند. و باز سفارش بعدي را دادم براي خودم. 

غالمي خودش سكوت را شكست. گفت چراغش كور است. و هرچه دوا و درمان كرده  بعد از مدتي، سركار
بيفايده بوده. و نقص از خودش بوده است. و زنش كه دختر عمويش است به پاي او سوخته است. من گوش 

د، آمد و آزار دهنده بو كردم اين حرفها از آن سكوتي كه بينمان به وجود آمده و مي دادم به او و فكر مي مي
كردم به حرف زدن از همين  خيلي بهتر است. و با سر تكان دادن و براي دلسوزي كردن با او، تشويقش مي

شود. پاشو،  خواهد بگويد كه يكدفعه درآمد: آقا ياسين، دارد ديگر خيلي دير مي چيزها و هرچه دل تنگش مي
  پاشو  حساب كن، برويم.

  ساعت چند است مگر؟ -
  گفت: ربع ساعت مانده به دو.نگاهي كرد به ساعتش و 

  خواهم هنوز اينجا بمانم. تو هم كه ديگر ماموريتت تمام شده. گفتم: سركار غالمي من مي
  گفت: آره. اما بيا از اينجا برويم.

  گفتم: برويم كجا؟
  كنيم. گفت: بيا! بيا از اينجا برويم. بعدش خوب، يك كاريش مي

  خورد.  هانش غلت مياز مستي زبانش سنگين شده بود و حرف توي د
  مانم. گفتم: من اينجا مي

ي ما.  شود. بيا برويم به خانه آيد تو را تنها بگذارم. اينجا تا يكي دو ساعت ديگر بسته مي گفت: دلم نمي
  حداقل اين چند ساعتي را كه به صبح مانده در خانه ما بخواب. بعد از همانجا برو.

كرد.  كرده بود، داشت به همين موضوع فكر مي با نگاه به او فكر كردم شايد تمام وقتهايي كه سكوت 
اما من هيچ دوست نداشتم در اين لحظه از اينجا بيرون بروم. گرچه خوابيدن در خانه او با خوابيدن در 



بيخود شدن از مستي را  ي اتاقهاي ساواك خيلي تفاوت داشت اما من دوست نداشتم. دوست داشتم اين لحظه
  كردم هنوز ادامه دهم. كه لحظه به لحظه بيشتر احساسش مي

  كنم. روم و خودم را معرفي مي گفتم: نگران نباش سركار غالمي. من صبح زود مي
كني، هم خيال من  گفت: هنوز خيلي مانده. دو سه ساعت هم دو سه ساعت است. هم تو استراحت مي

  راحت است.
  تو تمام نشده؟مگر ماموريت  -
  چرا. -
  پس ديگر چرا نگراني؟ -

كشد تا  كردم حاال حاالها طول مي سرش را انداخت پائين و ساكت شد. از آن ساكت شدنهائي كه فكر 
  ميلي از جا پاشدم. از بند آن بيرون بيايد. با بي

ده بود سر جاي كردم باز همان خانم را ديدم. ايستا وقتي پاي صندوق ايستاده بودم و داشتم حساب مي
اش. از پولي كه براي عرقخوري كنار گذاشته بودم هنوز مقدار زيادي مانده بود. رفتم كنار آكواريوم  قبلي

گذشتند از همه  رفتند و مي چرخيدند توي آب و پائين و باال مي كردم. آنها هنوز مي ايستادم و به ماهيها نگاه 
روند زير نوري هستند كه از جائي پنهان  و هر جا كه ميشوند از پشت شيشه  دانستند ديده مي جا و نمي

  تابيده است. رويشان 
توانستند در آن لحظه با من حرف بزنند. آن وقت من، در آن حالي  كاش ماهيها مي از ذهنم گذشت اي

رويد پشت اين كوزه و  چرخيد توي آب و مي گفتم اي ماهيهاي خوشگل و ناز كه هي مي كه داشتم، به آنها مي
شويد، بياييد باال و دهان كوچكتان را كمي از آب بيرون بياوريد و با من دو سه كلمه  كنيد ديده نمي خيال مي

  ناز و واقعي حرف بزنيد. فقط دو سه كلمه. 
  اي؟ رو به خانمه گفتم: گرتاگاربو هنوز كه اينجا ايستاده

  گرتاگاربو ديگر كيه؟ -
  مائي به اين معروفي را نشناسد.عجيب است خانمي به شيكي شما، ستاره سين -

شناختم. اما اين  گفتي سوفيالورن، جينالولو بريجيدا يا فروزان و ايرن عاصمي خودمان مي گفت: اگر مي
  شناسم. يكي را نمي

  گفتم: حاال كه شناختي گرتا گارپو كيه، دوست داري با هم يك نوشيدني بنوشيم يا نه؟
  روم. گفت: من با مامور جماعت نمي

  رود. تنهام. ميائي يا نه؟ گفتم: من جزو مامورجماعت نيستم. اين آقائي هم كه باش نشسته بودم، دارد مي



  گفت: نه.
من هم دستهايم را به نشانه تسليم بردم باال و گفتم: خوش داشتم فقط يكي دو استكان با تو مشروب 

  بخورم. همين. جزو مامور جماعت هم نيستم. 
  باز هم گفت، نه.

  برگشتم طرف ميزمان. من هم
اش و منتظر من ايستاده  شده بود. سركار غالمي تفنگش را انداخته بود گل شانه تر  كافه كمي خلوت

رسيد. من هنوز به رفتن با او راضي نبودم. داشتم فكر  بود. صورتش توي نور خسته و رنگپريده به نظر مي
دن يكي دو استكان ديگر بنشيند كه گرتاگاربو پيداش كردم چگونه او را قانع كنم تنها برود يا براي نوشي مي

  شد. من هم بالفاصله صندلي خالي سركار غالمي را به او تعارف كردم.
  ماني؟ سركار غالمي نگاهي كرد به او، بعد به من و گفت: مي

  آره. -
  پس يادت باشد. اول صبح بايد سر وقت آنجا باشي.  -
  روم. ينگران نباش سركار غالمي. سر ساعت م -

  آمدي. داني. اما بهتر بود مي كنم ديگر. خودت، خودت مي گفت: اصرار نمي
  گفتم: نگران نباش.
  دهم. دادم توي گوشم گفت: خبر عرقخوري امشبمان را به دوستات مي با او كه دست مي

  كنم. گفتم: ممنومم سركار. خيلي محبت كرديد. فراموش نمي
خوردن قنداق تفنگ به پشتش هنگام راه رفتن، صداي بند آن  رفت، تا مدتي گوش دادم كه از وقتي مي

  را بشنوم، اين بار هيچ صدائي نشنيدم.
  ي شما دوتا با هم هيچ سر درنياوردم. گرتاگاربو گفت: من از رابطه

  خوري؟ آورم. بگو چه مي گفتم: من خودم هم سر در نمي
  گفت: ويسكي با يخ.

  خوري همراهش؟ گفتم: همين؟ چيزي نمي
  : نه. فعالٌ تا اينجاش، همين.گفت

وقتي به پيشخدمت عالمت دادم كه طرف ما بيايد در فكر بودم باز براي خودم سفارش عرق سگي 
  بدهم. 
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